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W Krakowie mieszka 143 ty-
siące osób po 60. roku życia.
To 19 proc. wszystkich miesz-
kańców. Według prognoz de-
mograficznych miasto coraz
bardziej będzie się starzeć, w
2030 roku starsze osoby stano-
wić będą 30 proc.

Wczoraj podpisane zostało
porozumienie w sprawie akcji
„Miejsce przyjazne seniorom”,
której organizatorem jest wo-
jewództwo małopolskie i gmina
Kraków. Jej celem jest promo-
wanie miejsc, w których dobrze
czują się starsi ludzie: kawiarni,
sklepów, instytucji kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjnych,
użyteczności publicznej i in-
nych. Może je zgłosić grupa 10
osób, instytucje, organizacje
pozarządowe. Propozycje zbie-
rane są do końca października
tego roku, w grudniu odbędzie
się wręczenie certyfikatów. –
To powinno być miejsce spo-

kojne, bez dymu papierosowego,
otoczone zielenią – mówi Bar-
bara Bzdręga, jedna z krakow-
skich seniorek.

Zgodnie z regulaminem ak-
cji takiej miejsce powinno po-
siadać ofertę specjalnie skie-
rowaną do osób starszych i roz-
budowywać ją. Ważne jest tak-
że, aby jego właściciele umieli
dotrzeć do jak najszerszego
grona seniorów z ofertą, wpro-
wadzać zniżki i rabaty dla osób
starszych. Pod uwagę będzie
brana także architektura i wy-
posażenie dostosowane do osób
starszych.

Decyzję o przyznaniu cer-
tyfikatu podejmie kapituła, któ-
rą tworzą prezydent Krakowa
i marszałek województwa ma-
łopolskiego. Weryfikacją zgło-
szonych miejsc zajmie się ko-
misja składająca się z przed-
stawicieli Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej, Wydzia-

łu Spraw Społecznych i orga-
nizacji działających na rzecz
seniorów.

W Krakowie z roku na rok
wzrasta liczba osób starszych.
Już teraz na 100 osób w wieku
produkcyjnym przypada 52
emerytów. Te proporcje będą
się w najbliższych latach zwięk-
szać na korzyść seniorów.

O tym, że cały Kraków jest
dla nich miejscem przyjaznym
zapewnia wiceprezydent Elż-
bieta Lęcznarowicz. – Mamy
siedem uniwersytetów dla star-
szych osób, portal dla osób w
tym wieku, organizujemy spot-
kania i szkolenia – mówi Elż-
bieta Lęcznarowicz.

Na utworzonej przez Urząd
Miast stronie
www.dlaseniora.krakow.pl za-
mieszczane są informacje na
temat zajęć dla starszych osób,
klubów seniora, swoje dane
publikuje tam także ZUS.

Miasto finansowało także
bezpłatne kursy komputerowe,
skorzystało z nich ponad 300
starszych osób. W Miejskim
Ośrodku Wspierania Inicjatyw
Społecznych organizowane były
warsztaty i konsultacje z za-
kresu świadczeń emerytalnych
i rentowych oraz ubezpieczeń
społecznych.

W ubiegłym roku Kraków
przystąpił, jako jedyne miasto
w Polsce, do Koalicji na rzecz
Cyfrowego Włączenia Genera-
cji 50+ „Dojrzałość w sieci”. To
inicjatywa przeciw wykluczeniu
technologicznemu seniorów, w
skład której wchodzą firmy, or-
ganizacje pozarządowe, urzędy.
Z danych tej organizacji wynika,
że w Krakowie z Internetu ko-
rzysta 40 proc. mieszkańców
powyżej 50 roku życia (średnia
dla Polski to 21 proc.)

(AM)
agnieszka.maj@dziennik.krakow.pl

Kraków będzie się starzeć
SPOŁECZEŃSTWO. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 
52 emerytów; rozpoczyna się akcja „Miejsce przyjazne seniorom”.

ZABYTKI. Zakończyło się pod-
stawowe ratowanie kopca Ko-
ściuszki, uszkodzonego podczas
wiosennych ulew i powodzi. Na
wykonaniu remontów ścieżek
i podstawowego odwodnienia nie
może się tu jednak skończyć. Po-
trzebne są dalsze prace.

Za 260 tys. zł, które przekazał
Społeczny Komitet Odnowy Za-
bytków Krakowa, wykonane
zostały prace zabezpieczające
kopiec po zeszłorocznej powo-
dzi. Ratowano alejki z kostki,
biegnące po południowej stronie
kopca. Po powodziach były spę-
kane, poobrywały się, straciły
właściwy kąt nachylenia i woda
zamiast do odwodnienia spły-
wała na skarpę, powodując nad-
mierną wilgotność skarp.
Z 750 m całości ścieżek napra-
wianych było 250 metrów. Zro-
bione też zostało odwodnienie
spod ścieżek. Poza tym zajęto
się przełożeniem kostki na plat-
formie widokowej i poprawie-
niem spękanej balustrady. Plat-
forma przechyla się lekko
w stronę miasta – w dalszym

etapie remontowania kopca na-
leżałoby ją wypoziomować.

Od czasu powodzi kopiec
zwiedzało się w ograniczonym
zakresie, zniszczone fragmenty
były odgrodzone. Teraz cały
jest dostępny dla turystów.
– Przeprowadzone prace zabez-
pieczające to bardziej prace
kosmetyczne, pozwalające na
puszczenie ruchu turystycznego
ze wszystkich stron – podkreśla

Leszek Cierpiałowski, dyrektor
biura Komitetu Kopca Kościusz-
ki. – Nie ma odwodnienia kopca
z jego wnętrza, brakuje odwod-
nienia podstawy kopca i za-
bezpieczenia muru oporowego.
Na murze obserwujemy rysę,
która się powiększa przy dłu-
gotrwałych opadach. Jak tłu-
maczy, mur trzymający pod-
stawę kopca działa jak wanien-
ka, woda zza niego za wolno

odpływa. – Będziemy się starać
o pieniądze na badania, które
dadzą odpowiedź, jak zapobiec
katastrofie. Zakres badań po-
może nam określić Państwowy
Instytut Geologiczny – mówi
Leszek Cierpiałowski.

Przypomina, że wielki re-
mont kopca sprzed blisko 10
lat był ograniczony do strony
północnej, bo uznano, że połu-
dniową (która łatwo się osuszy)
wystarczy wzmocnić siatkami.
Po stronie północnej są wpusz-
czone w skarpę specjalne kosze
z przesiąkliwym kruszywem,
które umacniają zbocze, a woda
z nich szybko odpływa. Takie
same powinny się pojawić i po
drugiej stronie. – Gdy będziemy
mieć wyniki badań, powstanie
projekt potrzebnego remontu
– kwituje Leszek Cierpiałow-
ski.

Wchodzący na kopiec ku-
pują teraz bilet za 10 (normal-
ny) lub 8 zł (dla uczniów, stu-
dentów i emerytów). To bilet
zintegrowany, pozwalający tak-
że na obejrzenie pięciu tutej-
szych wystaw. (MM)

Cały kopiec dla turystów
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PAMIĘĆ. Idea, by rok 2013 był
Rokiem Zygmunta Nowakow-
skiego zyskuje coraz większe
poparcie. Kolejnym elementem
popularyzacji postaci i dokonań
wielkiego krakowianina jest wy-
danie tematycznego pisma.

„Przylądek Dobrej Nadziei” to
nowy tytuł, który od dziś będzie
można bezpłatnie otrzymać w
Krakowie. Odwołuje się on do
książki, pod tym samym tytu-
łem, która według wielu osób
jest pozycją, bez znajomości,
której nie można nazywać się
prawdziwym krakowianinem.
Pierwszy numer, w nakładzie
5 tys. egzemplarzy, został wczo-
raj wydrukowany. – Pierwsze
egzemplarze będą rozłożone na

trybunach stadionu Cracovii,
która zmierzy się dzisiaj z Ja-
giellonią Białystok. Ten numer
ma profil sportowy i mówi o
dokonaniach Zygmunta No-
wakowskiego właśnie w tej
dziedzinie – opowiada dr Paweł
Chojnacki, inicjator całego
przedsięwzięcia. Jak dodaje,
kolejne numery będą trakto-
wały o zasługach Zygmunta
Nowakowskiego na polu kra-
kowskiego teatru, literatury
czy działań na rzecz pomocy i
ochrony zwierząt.

Wśród pierwszych instytu-
cji, które poprały ideę Roku
Zygmunta Nowakowskiego jest
„Dziennik Polski” oraz Craco-
via. – Należy podkreślić, że nasz
pomysł zgodnie poparły nie

tylko klub i Rada Seniorów,
ale przede wszystkim sympa-
tycy i kibice. Chcemy, by ta
wielka postać na powrót za-
istniała w świadomości kra-
kowian, gdyż ze względu na
ogrom zasług bez wątpienia
na to zasługuje – mówi dr Paweł
Chojnacki. Twierdzi także, że
Zygmunt Nowakowski to praw-
dziwie renesansowa postać XX
wieku, której wymazanie z pa-
mięci to echo propagandy ko-
munistycznej.

Osoby zainteresowane
otrzymaniem bezpłatnego nu-
meru „Przylądka Dobrej Na-
dziei” mogą go odebrać na
portierni siedziby „Dziennika
Polskiego” przy ulicy Wielo-
pole 1. (WARS)

Bezpłatny Przylądek Dobrej Nadziei

WYDARZENIE. „Japońską noc
w bibliotece” urządza w najbliż-
szy piątek (27 maja) Biblioteka
Główna Uniwersytetu Pedago-
gicznego.

Impreza rozpocznie się o godz.
13 – w Japonii rzeczywiście
wtedy będzie już wieczór. Bib-
lioteka będzie czynna tego dnia
do godz. 22.15, oferując bogaty
program.

Miejsce imprezy – UP, ul.
Podchorążych 2. W programie
znalazły się m.in.: wykłady („Ar-
chitektura bibliotek w miastach
informacyjnych”, „Kino japoń-
skie”, „Tokio: stolica kraju
kwitnącej wiśni czy panel po-
święcony pop–kulturze japoń-
skiej), lekcje języka japońskie-
go i pokazy: aikido, ubierania
kimon i układania ikebany. Bę-
dzie można poznać historię
motocykli (o godz. 16). Na chęt-
nych będą czekały warsztaty:
sushi (oczywiście nie zabraknie
degustacji), origami, kaligrafii
oraz nauka jedzenia pałeczka-
mi. Dodatkowe atrakcje to m.in.
pokaz skuterów japońskich, wy-

pał w piecu japońskim, gry kom-
puterowe i planszowe czy kon-
kurs haiku. Do obejrzenia bę-
dzie też wystawa zdjęć poświę-
conych ogrodom japońskim. Z
kolei na godz. 21.15 planowany
jest występ chóru „Educatus” i
orkiestry SOKUP, który za-
mknie imprezę.

Podczas „Japońskiej nocy...”
(od godz. 13 do zakończenia)
będzie trwała zarządzona przez
bibliotekę UP abolicja dla czy-
telników, którzy spóźniają się
z oddaniem książek. Zostaną
im anulowane kary. Jak pod-
powiadają organizatorzy im-
prezy, zamiast je zapłacić, spóź-
nialscy czytelnicy – jak i każdy
chętny – będą mogli przekazać
datki na rzecz ofiar trzęsienia
ziemi w Japonii (zbiórkę po-
prowadzi Centrum Sztuki Ja-
pońskiej Manggha).

Honorowy patronat nad im-
prezą objęli: Ambasada Japo-
nii w Polsce i rektor UP prof.
dr. hab. Michał Śliwa. Patro-
nem medialnym jest „Dziennik
Polski”.

(MM)

KONTROWERSJE. Do właści-
cieli niektórych kawiarni znajdu-
jących się wokół płyty Rynku
Głównego dotarła właśnie infor-
macja o rozpoczynających się
robotach drogowych wokół Ryn-
ku. Niektórzy obawiają się, że
wystraszy to część klientów.

– Poinformowano nas, że wo-
kół Rynku będzie układana
linia światłowodowa. Do roz-
kucia jezdni z pewnością po-
trzebne będą młoty pneuma-
tyczne. I to wszystko kilka lat
po remoncie płyty Rynku. Na
dodatek w czerwcu i lipcu,
czyli w szczycie sezonu, a nie
np. w marcu – mówi pan Ma-
rek, jeden z właścicieli lokali.
– Będzie hałas i kurz, co już
odstraszy nam część klientów;
być może także utrudniony
dostęp do lokali.

Tomasz Popiołek, dyrektor
Wydziału Spraw Administra-
cyjnych Urzędu Miasta Krako-
wa (który zarządza Rynkiem)
powiedział nam, że nie prze-
widuje się, by roboty ingero-
wały w teren zajmowany przez
kawiarniane ogródki.

Michał Pyclik z Zarządu In-
frastruktury Komunalnej
i Transportu przyznaje, że pra-
ce rozpoczną się w czwartek
(26 maja): – Teoretycznie pla-
nowane są do 10 lipca, ale chce-
my, by wszystko zakończyło
się jeszcze w czerwcu. Przez
podziemia Rynku, a dokładnie
Sukiennic, w tym m.in. Wielką
Wagę, przechodzi kabel tele-
techniczny. Musi on zostać
stamtąd przełożony, by Tele-
komunikacja miała do niego
dostęp, gdyż obecnie kable znaj-
duje się m.in. w części pod-
ziemnego muzeum. Już wcześ-
niej przygotowywany był pro-
jekt przełożenia kabla, ale zło-
żone zostały do niego uwagi
i trzeba było wprowadzić zmia-
ny; konieczne też były dodat-
kowe uzgodnienia. Z tego po-

wodu nie udało się wcześniej
podjąć prac.

Roboty mają być prowadzone
na połówce Rynku – na odcinku
między ulicą Sienną a Szewską.
Michał Pyclik dodaje, że etapa-
mi, by od razu nie rozkopywać
jezdni na całej długości (odcinki
– ul. Grodzka – Sienna, Grodzka
– Bracka, Bracka – Wiślna i Wiśl-
na – Szewska). – Teren budowy
będzie ogrodzony i zabezpieczo-
ny – zapewnia przedstawiciel
firmy RDM Śródmieście, która
ma wykonywać prace drogowe.

W ZIKiT podano nam, że
wykop będzie miał około 1,2
metra szerokości, a roboty
związane bezpośrednio z ukła-
daniem kabla finansować bę-
dzie Telekomunikacja. – Gmi-
na płaci za odtworzenie na-
wierzchni (przy okazji może
zostać poprawiona w kilku
miejscach); wstępnie szacuje-
my te koszty na ponad 100 ty-
sięcy złotych – informuje Mi-
chał Pyclik.

Dodajmy, że na Rynku Głów-
nym już od kilku tygodni trwają
też prace przy uszczelnianiu
fontanny, by woda nie dosta-
wała się do podziemnego mu-
zeum. Teren ogrodzony jest
metalowym płotem. Teraz doj-
dą kolejne. (J.ŚW)

janusz.swies@dziennik.krakow.pl

Sushi i motocykle
nocą w bibliotece

Sezon na rozkopanie
Rynku Głównego?

– Będzie hałas
i kurz, co odstraszy
nam część
klientów;
w sezonie – mówi
właściciel
kawiarnianego
ogródka

Z KRONIKI WYPADKÓW

W MICHAŁOWICACH, na drodze
krajowej nr 7, ciężarówka potrąciła 64–
letniego mężczyznę (który wszedł na
jezdnię wprost pod pojazd); w wyniku od-
niesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
W BALICACH policjanci zatrzymali
60–letniego rowerzystę; miał prawie 2
promile alkoholu.
NA OS. PIASTÓW samochód potrą-
cił przechodnia, który doznał obrażeń cia-
ła. Kierowca odjechał z miejsca wypadku.
NA RONDZIE Dywizjonu 308, w zde-
rzeniu dwóch samochodów, jedna osoba
została ranna. Do zderzenia doszło także
na ul. Dzielskiego; jedna osoba odniosła
obrażenia.
POLICJA DROGOWA interwenio-
wała, do godzin wieczornych, w Krako-
wie i w powiecie krakowskim w sześciu
wypadkach oraz w 37 kolizjach, ponad-
to zatrzymała trzech nietrzeźwych kie-
rowców. (J.ŚW)


